
HOUTEN - De fractie van GroenLinks Houten heeft af-
gelopen zaterdag op Wereldmilieudag, vier Groene 
lintjes uitgereikt. Een Groen lintje is een onderschei-
ding die gaat naar mensen die zich op positieve wijze 
inzetten voor natuur en milieu in de gemeente Houten. 
Aleid Groothoff reikte de lintjes uit op een zonovergo-
ten volkstuinencomplex aan de Binnenweg. Daniël van 
Geest, Enith de Putter, Gerard Krijnen en Marco Harms 
kregen een Groen lintje opgespeld. Hieronder kunt u 
lezen waarom. 
Daniël van Geest heeft in Houten het initiatief geno-
men voor de oprichting van Transition Town Houten. 
Hij werkt met hart en ziel voor zijn ideaal: een meer 
zelfvoorzienend Houten, minder afhankelijkheid van 
olie, meer samen-levend en duurzaam wonen en lo-
kaal voorzien in de voedselbehoefte. Enith de Putter 
ijvert al sinds jaar en dag voor het milieu. Zij ontplooi-
de jarenlang activiteiten binnen de IMH (Interkerkelij-
ke Milieubeweging Houten) en heeft bijvoorbeeld bij 
Wheels4all de deelauto voor mensen met een rolstoel 
gerealiseerd. Ze organiseert geregeld zwerfvuilacties 
in haar wijk de Lobben.
Gerard Krijnen, de voorzitter van de Volkstuinvereni-
ging Houten. Gerard kreeg een Groen lintje voor het 
realiseren van het schooltuinenproject. Door dit pro-
ject leren heel veel schoolkinderen omgaan met het 
zaaien, verzorgen en oogsten van groenten uit eigen 
tuin.
Marco Harms, beleidsmedewerker milieu van de ge-

meente Houten. Marco heeft een groen lintje gekre-
gen van GroenLinks omdat hij de inspirerende kracht 
is achter het ambitieuze milieubeleidsplan van de ge-
meente Houten. Houten zal een stillere, veiliger en 
energie- en klimaatneutrale gemeente worden! Marco 
kon tot zijn spijt niet aanwezig zijn bij de uitreiking. 
(JvA)
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HOUTEN - Na de gemeente-
raadsverkiezingen bestaat het 
nieuwe college uit een aantal 
nieuwe gezichten. Het nieuw-
ste gezicht is dat van Michiel 
van Liere, die in tegenstelling 
tot zijn drie collega-wehouders 
nog geen grote bekende in het 
Houtense gemeentehuis was. 
Alle reden om het eerste ken-
nismakingsgesprek bij hem te 
starten!

Michiel van Liere (61) is ge-
trouwd en heeft drie kinderen, en 
woont alweer tweeëntwintig jaar 
met veel plezier in Houten. Maar 
hoe wordt je dan ineens wethou-
der? Van Liere: "Dat wordt je niet 
ineens! Ik ben al zevenentwintig 
jaar lid van D66. Ik ben eigenlijk 
nooit echt als politicus actief ge-
weest, want ik voelde me veel 
meer thuis aan de bestuurlijke 
kant. Begin jaren '90 zat ik een 
raadscommissie over de uitbreiding 
van Houten, en ook ben ik een 
periode afdelingsvoorzitter van 
D66 Houten geweest. Nu deed de 
kans zich voor omdat ik gevraagd 
werd voor de wethouderspost. 
De mogelijkheid om mijn kennis 
en ervaring te gaan gebruiken en 
ter beschikking te stellen van mijn 
woongemeente heb ik niet voorbij 
laten gaan! Daarnaast denk ik dat 
mijn visie, juist doordat ik uit een 
andere hoek kom, waardevol kan 
zijn. Zeker in de komende periode, 
die zich laat kenmerken door ver-
andering."

'Veranderen' is een kolfje naar 
de hand van de nieuwe wethouder. 
Na een loopbaan van negentien 
jaar in diverse managementfunc-
ties bij de Sociale Verzekeringsbank 
begon hij in 1994 voor zichzelf als 
zelfstandige. Hij ging zich als ad-
viseur toeleggen op veranderma-
nagement, talentontwikkeling en 
kennismanagement. Van Liere: 
"Dat zijn natuurlijk hele abstracte 
begrippen. Het komt erop neer dat 
ik in die periode als ondernemer 
vele korte opdrachten heb vervuld, 
heel divers, in verschillende secto-
ren. Je moet dan denken aan het 
revitaliseren en reorganiseren van 
bedrijven, het oplossen van soms 
hele urgente maar ook langer sle-
pende problemen, met als doel er 
sterker en klaar voor de toekomst 

uit te komen. Om dat te bereiken 
werk ik veel vanuit persoonlijke 
kracht en minder vanuit vaste pa-
tronen. Ik ben ook gewend om als 
nieuweling, eenling in nieuwe situ-
aties te werken. Steeds is het weer 
een uitdaging om er een succes van 
te maken!" Enthousiast, onderne-
mend, innovatief, creatief en duur-
zaam zijn duidelijk de steekwoor-
den en eigenschappen waarmee de 
nieuwe wethouder straks uitdagin-
gen te lijf zal gaan.

Zijn portefeuille omvat de be-
langrijke onderwerpen Financiën, 
Duurzaamheid, Grondbeleid en 
Volkshuisvesting. Van Liere: "On-
derwerpen waarin ik mij thuisvoel! 
Met name duurzaamheid is voor 
mij een persoonlijke favoriet, waar 
in Houten nog veel aan moet ge-
beuren. De ambities liggen hoog! 
Maar er zijn volop kansen die opge-
zocht en afgetast kunnen worden 
om die 11% duurzaamheidsnorm 
te halen. Een klimaatneutrale eco-
wijk zou een mooie opsteker zijn! 
Op het gebied van financiën is het 
een uitdaging om het huishoud-
boekje op orde te houden. Veel is 
van Rijkswege nog onzeker over de 
toekomst. Het is nu zaak om snel 
problemen te doorzien, en daarna 
niet te aarzelen de nodige stappen 
te nemen. Doortastend optreden is 
nodig om 'in control' te blijven. Een 

sluitende begroting in de hele coa-
litieperiode is en blijft het streven! 
Als het gaat om volkshuisvesting is 
een belangrijp speerpunt de reali-
satie van honderd extra starterswo-
ningen. Daaraan is in Houten grote 
behoefte, dus gaan we zoeken 
naar mogelijkheden en kansen om 
ook dit voor elkaar te krijgen!"

Hoewel Van Liere door zijn ge-
drevenheid en staat van dienst 
wel iets van een 'workaholic' weg 
heeft, zijn er nog belangrijke be-
zigheden en hobby's in zijn vrije 
tijd naast het werk. "Ontspanning 
is ook belangrijk om goed te blijven 
functioneren", aldus de wethou-
der. "Ik woon op een schitterend 
plekje, nog steeds op dezelfde plek 
waar ik tweeëntwintig jaar gele-
den kwam wonen. Daar geniet ik 
erg van, ook van het tuinieren en 
het buiten zijn. Dat lukt ook goed 
op de Nieuwegeinse Golfclub bij 
Heemstede, wat trouwens een 
prachtige plek is! Ook daar ben ik 
met regelmaat te vinden. Reizen 
behoort tot mijn favorieten, en af 
en toe, als er nog wat tijd over is, 
mag ik graag een stukje rijden op 
mijn Harley!" Kansen genoeg dus 
om deze nieuwe Houtense bestuur-
der ergens te treffen, anders dan in 
het gemeentehuis! (SV)

Even voorstellen: 
wethouder Michiel van Liere

foto: Sven Verbeek

Enthousiast, ondernemend, innovatief en creatief

HOUTEN - Stichting Gigawiek 
wil geen windturbines in de 
nabijheid van woonwijken. De 
plannen in Houten voor drie 
gigantische windmolens langs 
het kanaal, het dichtst bij woon-
wijken de Polder en het Water 
vormde de aanleiding voor de 
oprichting van Gigawiek. De 
gemeente besloot onlangs de 
bouwvergunning te verlenen, 
daarbij werden 72 punten in-
gebracht in verschillende ziens-
wijzen ongegrond verklaard. 
Maar Gigawiek strijdt verder.

Gerri Abbink en Viktor Pekarek, 
beiden woonachtig in de Polder en 
bestuursleden van Gigawiek, kun-
nen het niet bevatten. Gefrustreerd 
en in hun hemd gezet voelen ze 
zich. Gerri: "In 30 zienswijzen zijn 
72 verschillende bezwaren aange-
dragen die allemaal categorisch 
ter zijde werden geschoven. Hier 
achter staat een veelvoud van men-
sen, want vele zienswijzen werden 
namens verschillende adressen in-
gediend. Wij kunnen ons gewoon 
niet voorstellen dat er in geen een 
punt een kern van waarheid zit, 
en we snappen ook niet dat geen 
van deze punten nader onderzoek 
vergt. Er zaten toch echt wel nieu-
we argumenten bij!" Viktor: "Het 
komt eigenlijk best wel arrogant 
over. Eerst moesten we de teleur-
stelling na de verkiezingen verwer-
ken, waarbij de enige partij die 
voor ons op kwam moeiteloos aan 
de kant werd geschoven. Daarna 
kregen we een brief terug waarin 
alle zienswijzen afgekaart werden, 
ondertekend door loco-burgemees-
ter Geerdes. Van de VVD hadden 
we misschien ook wel wat anders 
verwacht. Landelijk roept Rutte dat 
windmolens niet op wind maar op 
subsidie draaien, en dat we daar 
vanaf moeten!"

Toch geeft Gigawiek nog lang 
niet op. Tegen de milieuvergun-
ning loopt al een procedure bij 
de Raad van State, waarover naar 
verwachting pas over een jaar uit-
sluitsel komt. Het college is redelijk 
zeker van een gunstige uitslag voor 
de windmolens. Pekarek: "Ook te-
gen de bouwvergunning die net is 
afgegeven gaan we in beroep. Van 
de 72 punten zijn er best een aan-
tal die we nog kunnen aanvechten, 
met meer informatie en argumen-
tatie. We begrijpen bijvoorbeeld 
niet dat de gemeente zich nog 
steeds baseert op een draagvlak-
meting uit 1999 die totaal niet 
representatief is voor de huidige 
situatie. Houten-Zuid was er nog 

niet, er was veel minder bekend 
over de gevolgen van wonen dicht-
bij windturbines, en ook stond de 
locatie nog niet vast! Een andere 
zure appel is een visualisatie ooit 
gemaakt door de gemeente. Door 
het genomen perspectief lijken 
de lantaarnpalen op de Rondweg 
hoger! In werkelijkheid worden 
het monsterachtig grote machines 
waaraan niets in de wijde omtrek 
zich kan meten. Je vindt ze verder 
alleen op de Maasvlakte!"

Gigawiek is bang voor een ge-

bed zonder einde. Houten mag 
niet eindigen met dure windmo-
lens en boze burgers. Gerri: "We 
geloven ook niet in het rendement 
van de molens. De gemeente staat 
als tegemoetkoming voor abso-
luut nul hinder, wat bekent dat de 
molens stilstaan bij slagschaduw 
en andere risico's. Door eigen res-
tricties zullen ze dus nooit het be-
loofde rendement gaan leveren!" 
Pekarek: "Tel het allemaal eens op: 
Dure proceskosten, kosten voor 
windenergie liggen per kW/h een 
stuk hoger dan bij andere vormen 
van energieopwekking, WOZ-ver-
mindering voor een groot aantal 
woningen in de invloedssfeer, en 
er komt een rekening voor plan-
schade. Wie betaalt dat allemaal? 
Precies, Houten. Wij hebben onze 
proceskosten begroot en dat is niet 
mis. We moeten dat als burgers al-
lemaal bij elkaar brengen om de 
gemeente een halt toe te roepen!" 
Extra zuur is het dat deze mensen 
als inwoner van Houten ook de an-
dere kant meebetalen..

Wethouder Michiel van Liere 
(Duurzaamheid) kan zich de grie-
ven goed voorstellen: "We hebben 
er vaak en uitvoerig over gespro-
ken, en op heel veel punten gaan 
we veel verder dan wet en regel-
geving voorschrijft. We hebben 
het dus aan de voorkant geregeld, 
waardoor de kans dat de procedu-
res vastlopen klein is. Het gaat al-
leen wat langer duren. Helaas kan 
ik het gevoel bij deze mensen niet 
wegnemen. Of de molens door de 
stilstandmodus echt zoveel minder 
op gaan leveren weet ik niet, dat 
ga ik uitzoeken. De gemeenteraad 
heeft het besluit voor de molens 
op deze plek genomen, en ook 
heroverwogen. Als wethouder heb 
ik de opdracht om de plannen ten 
uitvoer te brengen. Ik zie het wel 
als een plicht om dat op een trans-
parante manier te doen, en op an-
dere manieren zoveel mogelijk van 
de bezwaren weg te nemen". (SV)

Gigawiek strijdt verder 
tegen windmolens

"We voelen ons in ons hemd gezet!"

windturbines bij woonwijken Houten
info@gigawiek.nlGEEN

Arrogantie ten top...
Cartoon: Rob de Graaf

Groene lintjesregen!

 Enith de Putter, Gerard Krijnen en Daniël van 
Geest. Marco Harms was helaas verhinderd.
Foto: John van Amerongen
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